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АДРАДЖЭННЕ 

. БЕЛАРУСКАй МОВЫ 

nачалося. 1 у нашым унiвер
сiтэце таксама. Аб гэтым га
ворыць стварэнне кaмicii рэк

тарата i партыйнага камi
тэта па развiццю беларуска

рускай двухмоунасцi. На ня
даунiм яе пасяджэнн i iшла га
ворка аб тым, цi варта з 
гэтага года пры паступленнi 
на педагагiчныя спецыяль

насцi БДУ уводзiць экзамен 
па беларускай мове. Пасля 
грунтоунага i усебаковага 
абмеркавання сышлiся на 
думцы: гэта рабiць рана. 
Мы можам страцiць здоль
ных абiтурыентау: у школах 
пакуль недастаткова увагi 
удзяляецца навучанню на 
беларускай мове. На першым 
часе мэтазгодна праводзiць 

з паступаючымi гутарку. 
Асаблiвую заклапоча-

насць члены кaмicii выказа

лi наконт таго, што да гэтага 
часу яны так i не дачакалi
ся ад выкладчыкау, супра
цоунiкау i студэнтау унi
версiтэта канкрэтных прапа

ноу па пашырэнню выка
рыстання беларускай мовы . 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

У СЯРЭДЗIНЕ KPACABIKA 

адбудзецца · · пасяджэнне 
партыйнага камiтэта па аб
меркаванню шляхоу паляп

шэння палiтыка-выхавау
чай работы у калектывах унi
версiтэта. Партком запрашае 
ycix жадаючых выказаць 
свае заувагi i прапановы па 
удасканаленню гэтага на
прамку дзейнасцi (ix вы мо
жаце падаць у партком цi 

у рэдакцыю газеты «Бела
рускi унiверсiтэт » ) . 
ПАРТЫЙНЫ КАМIТЭТ. 

«яны ДОРАЦЬ ЖЫЦЦЕ» 

- так · часта гавораць пра 

донарау. А вы не хочаце 
папоунiць ix рады? Калi так, 
то· чакаем вас - студэнты , 

выкладчыкi i супрацоунiкi -
у . палiклiнiцы унiверсiтэта 
(вул . Бабруйская, 9) 28, 29, 
30 i 31 сакавiка з 10.00 
да 14.00 гадзiн. 
КАМIТЭТ ТАВАРЫСТВА 
ЧЫРВОНАГА КРЫЖА. 

ФЕСТЫВАЛЬ МАСТАЦКАй 
ТВОРЧАСЦI 

замежных студэнтау, што ву

чацца у Мiнску, запрашае 
вас 2 красавiка паглядзець 
выступленнi самадзейных 

калектывау унiверсiтэта. Вас 
чакаюць з 11.00 да 12.15 
rадзiн у Палацы культуры 
камвольна~_;а камбiната. Да
рэчы, тут 13 мая а 18-й га

дзiне пачнецца заключны 
канцэрт пераможцау фесты
валю. 

3. ВАЛНIСТЫ. 

Ма~алог зацiк'ауленага· чалавека _, . ' · .. ;~· . : .· 

А справа - дзе? 
АМАЛЬ два гады · я вучуся 

на факультэце журналiстыкi 

i столькi ж назiраю за станам 
вучэбнай газеты «Журна
лiст» . Здавалася б, ва умо
вах перабудовы, калi цэнт
ральныя друкаваныя выданнi 

праводзяць у жьщцё прынцы

пы публiчнасцi, плюрал i зму, 
павiнны адбывацца пэуныя 
змены i у iншых газетах. 

У якай ступенi гэта дат.ы
чьщь ,;журналiста»? 

Газета факультэта журна
лiстыкi з ' яуляецца нерэн

табельнай, стратнай, ба вы
ходзiць тыражом 20Q-ЗОО
экземплярау. Чаму у БПI рап

там склалiся магчымасцi вы
дання асаб i стага. часопiса 
«Студэнцкая думка», якi, 
дарэчы, распаусюджваецца 

зараз па усяму Мiнску, а на 

журфаку такога няма i бьщь 
не . мажа? Чаму наша вучэб

ная газета выходзiць толькi 

дзесяць разоу у год? У да

датак, нават той «Журналiст», 
якi мы маем сёння , не рас

паусюджваецца на факуль
тэце па вулiцы Свярдлова, 

а каб убачьщь , патрэбна аба
в язкова шукаць яга на Мас

коускай. Пэуна, рэдакцыя не 
зацiкаулена у тым, каб газету 
чыталi. · 
Можна пералiчыць мност

ва спрау, за якiя брауся наш 

камiтэт камсамола на чале 
з Яраславам Беклямiшавым, 
алеr на жаль, не многiя з 

ix даведзены да канца. Ад
на з гэтых добрых i маючых 
здзейснiцца спрау наш 

··друкаваны «Журналiст». У мi
нулым годзе былi спробы ка
мiтэта камсамола зрабiць га
зету сапраудным рупарам 

перабудовы на факультэце, 
люстэркам студэнцкай i 
выкладчьщкай думкi, нашай 

дзейн-асцi у журналiстьщы, 

нашай пазiцыi у адносiнах да 

з 'яу, якiя адбываюцца 
у грамадстве,- маецца на 
увазе цуДоуная iдэя ператва
рыць газету з наглядна-агi

тацыйнага экрана у сапрауд- . 
ны орган дэмакратыi, ва ура

длiвае поле павышэння жур
налiсцкага майстэрства. Камi

тэт камсамола даволi даклад

на уяfляу сабе, што для гэ
тага трэба: па-першае, павя
лiчьщь тыраж, выйсцi на рас
паусюджванне газеты не у 
замкнутым коле факультэта, 

а значна шырэй - праз Саюз

друк па горадзе, стварьщь 

прадумовы матэрыяльнай 

стымуляцыi аутарау i карэс
пандэнтау, павялiчьщь афi

цыйны штат супрацоунiкау, 

прадугледзець таксама са

праудны плюралiзм думак . 
Спробы к<1 мiтэта камсамо

ла вырашьщь пытаннi вакол 

«Журналiста» працягваюцца. 
Калi некалькi прадстау
нiкоу камiтэта пры удзеле 
найбольtu актыуных камса
мольцау падрыхтавалi «вост
ры» нумар газеты па выбарах 

кандыдатау у народныя дэпу

таты СССР , ён без прамару
джванн я пайшоу у друк. 

Але калi студэнты, атрымау
шы добры эмацыянальны за
рад ад выхаду нумара у свет, 

пажадалi гэтак жа працаваць 
i дале'й (нават не атрымлi
ваючы пры гэтым ганарарау), 

справа аказалася за сям 'ю 

пячаткамi . Чаму? Вынiк гэты 

абумоулены i зразумелы : у 
тых матэрыяльных умовах , 

у якiх знаходзiцца зараз 
«Журналiст », аб крытыч
насцi i дзейснасцi яга не ма
жа весцiся нiякай гаворкi. 

Цi мажа такая газета быць 
выхавацелем смелай i прау
дзiвай плын, журналiсцкiх 
кадрау? 

У апошнi час шмат думаю 
аб тым, што няма на факуль
тэце той справы, якая 6 маг

ла аб 'яднаць нас i даць не
абходны шанц да авалодван
ня прафес iйным майстэрст

вам, бьщь школай журналiсц
кага выхавання . , На жаль, на

сценная газета такой справай 

стаць не мажа. пераваж-

на з-за таrо, што яна не сты

мулюе, што яна абмежава

ная, у адзiным экземпляры. 

Менавiта таму, што яна на
сценная. А цi змог бы такой 
справай стаць «Журнал iст» 
друкаваны? Безумоуна. 

А мы пакуль што жывём 
больш-менш выпадковым i 
з 'яуленнямi у рэдакцыях у 
якасцi «амаль супрацоун i

кау», дзе з многiмi проста 
не хочуць займацца, дзе ёсць 

неабходнасць у прафесiяна
лах, але няма патрэбы у прак

тыкантах. Да таго ж, у р~дак
цыях у выхаваннi маладых 

журналiстау нiхто не зацi_; 

каулены, калi гэта i робiцца, 
то толькi дзякуючы свядо

масцi , сумленню i сумленнас
цi самiх работнiкау рэдак
цый. Але ж гэта даволi 
хiстк iя стымулы. А як было 
6 добра пры наяунасцi рэаль
на iснуючай (а не паказ
ной) газеты факультэта i пры 
удзеле у ёй плеяды вопыт
ных i таленавiтых настаунi

кау-журналiстау, кожны з якiх 
вёу бы, скажам, групу у 5-6 
студэнтау праз усе цернii 
журналiстыкi ад самага па

чатку i да самага выпуску . 

1 гэта не утопiя, ба на «дзi
кiм Захадзе» ужо дауно iсну
юць даюць адпаве,дныя 

станоучыя вын,ю менавiта 
такiя формы адукацыi. 

1. ДРАПУН, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi. 

Парадам кiруе папера 
ЗУС/М нядауна я прахо

дзiу педпрактыку у Мiнскiм 

педагагiчным вучылiшчы 

NO 2. Сустрэушыся з яга 
дырэктарам, здаецца , трапiу 

гадоу на восем назад. , Вы
рашэнне колькiх пытан_няу 
iдзе з дапамогай галасавых 

звязак. А якая непрымiры
масць у яга да вашых думак, . 
якiя абавязкова павiнны пад
лягаць цэнзуры, перш чым 

быць выказанымi навучэн
цам ! 
Ну каму, скажьще , зараз 

прыйдзе у галаву забаранiць 
насiць джынсы дзяучатам? 

А вось дырэктару такая дум

ка да спадобы. Справа, зра
зумела, не у джынсах, а у 

тым, што для гэтага чалаве

ка галоуны nрынцып «Не 

пушчаць!» . 

Менавiта ён падобныя 
да яга кiраунiкi даюць 

характарыстыкi сту дэнтам

практыкантам . Якiя ж тут но

выя методыкi па выкла

данню прадметау? Дзе пра
блемы для дыскусii:i з наву
чэнцамi? За кожнь1м словам 

i крокам тваiм соча·ць пiль
ныя вочы дырэктара, ад яко

га ты знаходзiшся у непа-

срэднай залежнасцi. 

Я !><Яркую: прыйшоу ча~ 
адмов iцца ад непатрэбных 

папер: розных характары

стык i анкет, якiя заблыт
валi наша жыццё у гады за
стою. 

Адзнаку па практьщы па
в iнен выстауляць першаклас

ны спецыялiст-педагог, а не 

кансерватар ад педаrогiкi. 

Тады яна будзе адзiным кры
тэрыем у вызначэннi nеда

гагiчных здольнасцей сту-
дэнта . /гар ЛАПША, 

студэн.т V курса 
гiстарычн.ага факультэта. 
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ПЕРАМОГI 
У САКАВ/КУ у Мiнску пач- . 

нецца XV Спартакiяда замеж
ных студэнтау, якiя вучацца 
у вышэйшых навучальных 
установах. У яе праграму 

увойдуць сnаборнiцтвы па 
розных вiдах спорту: баскет
болу, валейболу, настольна
му тэнiсу, лёгкай атлетыцы, 
футболу. 
У саставе унiверсiтэцкай 

зборнай па лёгкай атлетьщы 
выстуnяць нашы вядомыя 

сnартсмены сту

дэнты фiзфака Мiгель Карэн 
i Хорхе Альварада . Хорхе -
чэм1J1ен БДУ у забегу на 

1500 i 3000 м, а таксама чэм
niён XIV Спартакiяды замеж
ных студэнтау па красу i бе
гу на 800 м. 
У зборнай камандзе па 

футболу - студэнт фiлфака 
Леамi Рамбелунандрыанiна. 
Чэмпiёны Сnартакiяды за

межных студэнтау па валей

болу Хасэ Луiс i Расента Бра
ва - студэнты фiзiчнаrа фа

культэта таксама nры

муць удзел у сnаборнiцтвах;. 
Да ведама замежных сту

дэнтау: хто жадае пры

няць удзел у Спартакiядзе, 
могуць падрыхтавацца да яе, 
запiсаушыся у секцыi па ва
лейболу, настольнаму тэнiсу, 
лёrкай атлетыцы . Гэта дапа

можа вам дасягнуць блiску
чых перамог. 

/ . МЕХАНIКАВА, 
студэнтка факультэта 

журн.алiстыкi. 

у будучае 
АДБЫЛОСЯ ЧАРГО

ВАЕ ПАСЯДЖЭННЕ KA
M.ICII ПАРТЫЙНАГА 
КАМIТЭТА YHIBEPC I
TЭTA ПА САЦЫЯЛЬНА
ЭКАНАМIЧ НАМУ РАЗ
ВЩЦЮ УНIВЕРСIТЭТА. 
НА IM ВЫСТУПif РЭl(
ТАР, АКАДЭМIК АН 
БССР Л. 1. КIСЯЛЕf
СКI . 

Ад:паведна перспектыу
наму плану развiцця да 

2000 года унiверсiтэту трэ 
ба будзе· пабудаваць 23 
аб'екты ~ агульным аб 'ё
мам фiнансавання на су
му звыш 100 мiльёнау 
рублёу. На новай пляцоу
цы у 130 гектарау у раё
не Пауднёвага Захаду i 
вёскi Шчамыслiца у гэтым 
rодзе пачнецца будау

нiцтва корпуса для бiя
л аг iчн ага факультэта, 
студэнцкага iнтэрната на 

1 ООО месц. Плануецца 
таксама увод у эксплу
атацыю сnартыунага ком 
плексу ( вул. Кастрычнiц
кая) i 107-кватэрнага жы
лога дома для маласямей

ных супрацоунiкау. 3 1990 
года пачнецца будау

нiцтва галоунага корпуса 
унiверсiтэта, разлiчанага 
на размяшчэнне прыро

дазнаучых факультэтау. 
У .той жа час будзе вес
цiся рэканструкцыя кар
пусоу па вул. Бабруй
скай i старога фiзiчнага 
корпуса, у якiм плану

ецца размясцiць залу 
'пасяджэнняу вучонага са
вета, музей, прафесар

скую, кафэ, пакой д.llя 

вядзення дыскусiй . С:::у 
месна з Метрабудам на 
тэрыторыi унiверсiтэцкага 
гарадка будзе nабудавана 
студэнцкая . сталовая на. 

250 месц. У раёне 
вёскi Шчамыслiца будзе 
батанiчны сад унiвер. 

сiтэта, а непадалёку ад 
гарадскога nасёлка ' Ра

кау (Аксакаушчына) у 
1990 годзе запланавана 
будаунiцтва пансiяната 
для адnачынку супрацоу

нiкау i ix сямей. 
Разгледжаны · пытаннi 

аб правядзеннi сацыяла
riчных даследаванняу з 
мэтай выдання пашпар
та унiверсiтэта ( апiсанне 
nлошчау, размешчаных 
на ix будынкау) i састау- . 
леннi плана сацыяльна

эканам iчнага развiцця 
унiверсiтэта на наступ
ную пяцiгодку. 

П. КУХАРЧЫК, 
старшыня кaмicii, 

загадчык лабараторыi 

НДI ПФП. 

Чаму тэа,:ру 
цяжка? 

НА ПЕРШЫ погляд складваецца уражанне, што гэта 
установа несур'ёзная, неарганiзаваная i неабавязковая. 
Вытрымаць увесь хаос, што пануе у студэнцкiм тэатры 
БДУ, могуць, вiдаць, толькi фанатыкi. . 

Гэта адна з прычын, чаму тэатру цяжка 1снаваць: 
пастаянных артыстау мала - каля шасцi . Хоць з такой 

колькасцю людзей асаблiва не разгонiшся, тэатр не стаiць 
на месцы: з п'есай «Юбiлей» А. П. Чэхава артысты ужо 
выступаюць, дзве iншыя зна_ход_зяцца i ст_адыL 1:>Эпетыцый. 
Магчыма, дзякуючы самаадданасцi i намаганням 

рэжысёра Барыса Пятровiча Вторава i самiх артыстау, 
пастаноука адной з п'ес хутка будзе закончана. 
Урэшце, наш тэатр апынууся пад дахам, якога да апош

няга часу не было. Дзякуй i за часовую прапiску у па.:; 
мяшканнi клуба «Красавiк» (iнтэрнат № 6). Матэрыяльнаи 
дапамогi нiякай. Тэатр iснуе на голым 
энтузiязме. 

Не зразумела, цi патрэбен тэатр унiверсiтэту. Нам ха~ 
целася 6, ·каб ён, нарэшце, атрымау нейкую дапамогу 1 
рэкламу i перастау знаходзiцца на правах беднага свая
ка . 

Таго ж энтузiязму студэнтам i некаторым выпускнiкам 
хопiць, каб працаваць надалей, таму што свой тэатр яны лю
бяць. 

1 яшчэ. Нягледзячы на нашы цяжкасцi, запрашаем жа
даючых пры'няць удзел у творчым конкурсе, якi право

·дзiцца у памяшканн i клуба «Красавiк» па панядзелках 
i пятнiцах з 19.30. 

МАРЫЯНА ЯРЭМАВА, 

удзельнiца студэнцкага т<.'ат:,а. 



Сустрэчы для пiсьменнiка з'ява звычайная. 
Але на гэту, у Белдзяржунiверсiтэт, Нiл Сямё
навiч Гiлевiч iшоу у першу_ю чаргу не у якасцi 

, лiтаратара, а як кандыдат у народныя дэпутаты 
СССР па Мiнскай - Ленiнскай тэрытарыяльнай 
выбарчай акрузе .№ 563. 1 такiх сустрэч у яrо 
таксама не злiчыць - па 1'·ры-чатыры у дзень. 
Перад кожнай з ix Нiл · Сямёнавiч адчувае асаб
лiвае напружанне: хто яrо ведае, аб чым спытаюць 
выбаршчыкi. А пытаннi - самыя розныя i нечака
ныя. У гэтым вы пераканаецеся, прачытаушы iн
тэрв'ю студэнтау, выкладчыкау i супрацоунiкау 
фiзiчнаrа факультэта з Н. С. ПЛЕВIЧАМ. 

ускалыхнула сэрца, пры

мусiла задумацца .i над 

такой важнай сацыяль
най - праблемай, як ма
тэрыяльнае забеспячэнне 
пенсiянерау. Неяк зай

шоу да мяне пiсьме·ннiк 

(зараз стары, на пенсii, 
кнiжкi r:iicaць здароуе не 
дазваляе). Разгаварылi

ся пра жыццё-быццё. Я яго 
магчь1масцi адпачыць па
зайздросцiу. А ён: «Чаму ' 

тут радавацца? Пенсiя -

с 
Hin ГIЛЕВIЧ:· 

ня. Бо вас ; хвалюе тое 

ж, што i мяне. 
Мы часта гаворым пра 

культ асобы i перыяд за
стою. Нельга абысцi гэтыя 
часы i сён1,1я. Бо iменна 

у гады культу асобы мы 
пачалi адыходзiць ад ле
нiнскай палiтыкi у нацыя

нальным пытаннi, а у гады 
застою у нас склалiся 
амаль варожыя адносiны 

да iнтэлiгенцыi, наогул 

да культуры. Паступова 
разрастауся, пускау карэн

· нi нацыянальны нiгiлiзм. 
Тут да месца успомнiць 

трапнь1 выраз, якi мы . 
часта ужываем, на жаль, 

i ,народнай адукацыi. Мы 

займалiся выпрацоу-кай 
законапраекта аб народ
най адукацыi. Пяць разоу 
збiралася камiсiя, i кож

ны раз я npaciy слова: 

гаварыу аб н_еаб ход
насцi унесцi дапауненне, 

якое ураунавала б бела
рускую i рускую мовы у _ 
школах рэспублiкi . На 
жаль, мне гэта не удало

ся: маю прапанову пад

трымау толькi адзiн член 

кaмicii - рабочая-плiтач-
. нiца. Астатнiя прагаласа

валi за той праект, якi 
' прапанавалi «зверху» . Iак 
што, якое задавальненне 

АБОДВА
ДАСТОЙНЫЯ 

15 CAKABIKA на факультэце радыёфiзi
кi i 'электронiкi i бiяфаку адбылася сустрэча 
з кан-дыдатамi у народныя дэпутаты СССР - , 
першым сакратаром Мiнскага гаркома КПБ 
У. Р . Галко i генеральным дырэктарам вы
творчага аб'яднання «Белпрамкультура» А . А. 
Новiкавым. Мы nanpaciлi некаторых удзель
нiкау гэтай сустрэчы падзялiцца сваiмi ура
жаннямi аб перадвыбарных праграмах кан-· 
дыдатау i аб атмасферы размовы, ш о ад
былася. 

-~~ тк1, дэпутат Bяpx·oy#i!f1( 
«Саветам - рэапьную jnaдyl» 

Дэканы абодвух факультэтау - i Аляк' ,-J 

сандр Мiхайлавiч Шырокау, i Адам Сямё\. ._)1 
навiч Шуканау - выказалi задавальненне су- ·~ 
стрэчай. Адзначылi добрую эрудыцыю У. Р. \ 
Галко, яго сапрауднае веданне праблем ro-

i рада i сучаснага жыцця наогул. А. А. Новi
' кау таксама выглядау як дзелавы чалавек. 

·,дле А. М. Шырокау не згадзiуся з пунктам 
праграмы гэтага кандыдата - вырашыць 

жыллёвую праблему шляхам скарачэння ква
тэрнай плошчы · тых, у каго яна «лiшняя». 

Савета Беларускай ССР. · 

- Нiл Сямёнавiч, у 
Белдзяржунiверсiтэце вы 
праца'валi больш двацца
цi гадоу. Цi наклала гэта 
нейкi адбiтак на Ваш лi
таратурны лёс? 

- Пiсаць "! пачау за
доуга да вучобы у БДУ -
ледзь споунiлася пят

наццаць гадоу. У той час я 
марыу стаць настаунiкам, 

таму i спынiу свой выбар 
на педвучылiшчы. Але 

заняцца любiмай справай 
адразу не удалося - па

ступiу ва унiверсiтэт, по
тым у аспiрантуру. Буду

чы студэнтам шмат пi

сау, мае вершы друкава

лiся. У гэты час стау чле
нам Саюза пiсьменнiкау. 

Затым была праца ва 
унiверсiтэце: цiкавая, 
захапляючая, плённая. 

Выйшла кнiжка «Акрыле

ная рэвалюцыяй», якая i 
стала маёй дысертацыяй. 

Асаблiва па душы прый
шлося тое, што мне прапа

навалi выкладаць не лiта

ратуру, як планавалася, 

а фальклор. У мяне ужо 

былi некаторыя запiсы 
гэтага народнага скар

бу. Я любiу перачытваць 
ix па некалькi разоу, уг

лядацца у фiласофскую 
i маральную глыбiню тво
рау, адчуваць, як irpae 
кожны радок, кожнае сло

ва. Я зразумеу: гэта твае 

карэннi, без ix немагчы
ма сапраудная творчасць. 
1 неаднойчы паутарау гэ

та студэнтам. lм цiкава 

было ездзiць па рэспуб
лiцы, запiсваць фальклор, 

апрацоуваць яго. Завяр

шальны этап - 5 тысяч 
народных песень, якiя 

. уваишлi ·у чатыры тамы. 

111~, 
- Як Вы думаеце, чым 

адрознiваецца Ваша пе
радвыба:рная платформа 
ад праграм iншых канды-_ 

датау? 
- Аддрозненне гэта 

за-леж~,,щь у асноуным ад 
, npaфec'fi, узросту канды
тата.' Але яно не такое 
iстотнае. Проста адны 
больш увагi удзяляюць 
экалогii, другiя са

цыяльнай сферы, трэцiя -
культуры. А наогул усе 

праграмы укладваюцца у 

рэчышча перабудовы. 
- Калi Вас выберуць 

дэпутатам, якiя задачы 

будзеце вырашаць у рер
шую чаргу? 

- Вазьмiце любую 
сферу на шага жыцця: 

усюды без цяжкасцей 
можна знайсцi праблемы, 
недахопы. 1 усе яны па

трабуюць неадкладнага 
вырашэння. 

Сёння у Мiнску 1700 
вiдау таварау занесены 
у спiс дэфiцытных. А 

якасць? 3 такой не хутка 
дасягнем мы пашаны не 

iмпартным (на ix, дарэчы, 
i зарплаты мала), а на

шым, айчынным, рэчам. 

Безумоуна, за год-два 
гэтага не зробiш, бо нам 
патрэбна цалкам рэкан
струяваць эканомiку, але 
пачынаць трэба сёння. 
Аднойчы здарылася у 

мяне сустрэча, якая моцна 

----·---------'-

72 рублi. Ледзь на жьщц:ё 
хапае. Бачыш, на мне кас

цюм - ён i на будзень, 
i на свята, у iм i у труну 
лягу» . 

Сэрца сцiснулася ад гэ
. тых слоу .' Падумалася: 
колькi у нас такiх пен
сiянерау, месячны даход 

якiх складае 40- 60 руб
лёу. Як зрабiць так, каб 
людзi не баялiся старас
цi? Гэта таксама наш, дэ
путацкi, клопат. 

.д.ле усе астатнiя праб
лемы не маюць сэнсу, 

калi не вырашыць адну 
з самых важных - экала

гiчную. Ад чысцiнi павет
ра, чысцiнi вады залежыць 

жыццё на Зямлi. 1 таму 
не адкладваючы нi на ты

дзень, нi на дзень, нi на 
гадзiну мы павiнны зма

гацца за чыстае, прыгод

нае для жыцця наваколь

нае асяроддзе. 

11~,1 
!~)суровыя . гады ·· н.;адялЕ!и 

t;}5~:~f~ 
~,а вы~wла я~о кнiга «П~' 
ражыушы ваину». 

- Як чалавека, якi 
працуе на нiве культуры, 

Вас, бясспрэчна, непа
коiць клопат аб нацыя
нальнай мове, культуры -
нацыянальнай спадчы не 
нашага народа.-

- Я чакау гэтага пытан-

мала разумеючы сапрауд

. ны яго сэнс: «Без гiс'то
рыi няма будучынi». 
Сёння мы апамяталiся, 

. спрабуем нешта вып-
равiць, вярнуць сваю на
цыянальную мову. Зразу
мелi, што без мовы ня
ма нацыi. Але чутны 
галасы, быццам, падняу
шы беларускую мову на 
узровень дзяржаунай, мы 
закранём iнтарэсы лю

дзей iншых нацыяналь

насцей .' Думаю, гэтага не 
здарьщца, бо той, хто лю
бiць сваю зямлю, сваю 
мову, будзе паважаць i iн
шыя . мовы i народы. 
У Саюзе пiсьменнiкау 

нарадзiлася цiкавая iнiцы

ятыва: стварыць таварыст

ва беларускай мовы. Мэта 
яго - прапаганда род

нага слова, нацыянальнай 

гiсторыi, культуры. Не
шта накшталт яго можна 

.было б арганiзаваць на 
прадпрыемствах, у шко

лах, ВНУ. 1 у гэтай спра
ве мы, пiсьменнiкi, павiн

ны трымаць руку на пуль

се жыцця. 

- Нiл Сямёнавiч, ужо 
каторы год Вы дэпутат 
Вярхоунага Савета рэс
п у б л i к i. Цi прыно 
сiць Вам задавальненне 

гэта дзейнасць? Як ажыц
цяуляецца на справе ло 
зунг «Уся улада Саве
там!»? 

- Бяда у тым, што ула

ды той было - кот напла
кау. Функцыi Саветау 

ycix рангау зводзiлiся да 
аднаго: зацвярджаць га

товыя раwэннi. Якiя там 
спрэчкi цi гарачыя дыс
кус ii?! 
Памятаю, увял· i мяне у 

састау кaмicii па культуры 
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можа быць - адны тур
боты. 

Зараз жа сitуацыя мя
няецца. У Саветах нам ужо 

не nатрэбны «маучальнi
кi» i «галасавальнiкi». Мы 
павiнны выбраць людзей, 
якiя б мелi мужнасць уз
няць пэунае пытан не, 

маглi адстаяць свой пункт 
гледжання, абаранiць iн
тарэсы народа. А для гэта

га неабходна ведаць, 
чым жывуu,ь людзi, што ix 
турбуе, i самому жыць ix 
клопатамi. 

l~i{!~~i~ 
ffi 

Газетныя рамкi не да

зваляюць нават пералi
чьщь усе тыя пытаннi, 
якiя задалi кандыдату у 
народны я дэпутаты СССР. 
Д.умаю, пакрыуджаных 

не засталося, бо на усе 
пытаннi Нiл Сямёнавiч 
дау абгрунтаваныя адка

зы. Так, ён iмкнецца тры
маць руку на пульсе жыц-

ця. 

Запiсала 

3 . АЛЯШКЕВIЧ . 

Алiна Васiльеуна Пятрэнка, дацэнт кафед
ры фiзiялогii раслiн бiялагiчнага факультэ
та: 

- Цiкавая была сустрэча. Абодва ка.:;дыда
ты здаюцца мне дастойнымi быць дэпутатамi . 
Спадабалася, што У. Р. Галко шмат увагi 
удзялiу праблеме сацыяльнай справядлiвасцi, 
старауся адказаць на усе пытаннi. Можна бы

ло зауважыць, што нялёгка далася яму гэта 

сустрэча. Можа, не хапiла псiхалагiчнай пад
рыхтоукi, а магчыма,адыгралi адмоуную ролю 

нетактоуныя паводзiны некаторых студэнтау. 
Недалёка ад мяне сядзелi хr,опцы i дзяу
чаты з факультэта радыёфiзiкi i электро

нiкi, якiм н'ават давялося заувагi рабiць -
так непрыгожа выглядалi ix рэ11-лiкi, боль
шасцю недарэчныя. 

Многiх турбуе зараз, што будзе з нашай 
дубравай. Першы сакратар гаркома запэу
нiу, што будаунiцтва кацельнай спынена. 
Гэтыя словы мяне асабiста пераканалi, далi 

,вялiкую надзею. 

Станоучае уражанне пакiнуу у мяне i дру
гi кандыдат - А. А. Новiкау. Ен добра 
ведае сваю справу, патрэбы i турботы рабо
чых людзей гэта бачна адразу, калi 
слухаеш Анатоля Авер'янавiча. Прыемна бы
ло пачуць, што яго хвалюе i лёс жанчын, 
якiм даводзiцца займацца на вытворчасцi 

цяжкай работай, nрацаваць у трэцюю зме
ну. 

Я жыву у Маскоускiм раёне, таму 26 сака
вiка мне давядзецца галасаваць за кагосьцi 
з гэтых кандыдатау - за Галко або Новiкава. 
Пакуль я яшчэ не вырашыла, каму аддам 
перавагу ... 

Некалькi студэнтау 4-ra курса факультэ
та радыёфiзiкi i электронiкi: 

- Сапрауды, сустрэчу суправаджалi рэп
лiкi i смяшкi, калi кандыдаты пачалi адказ
ваць на пытаннi . Нам здаецца, гэта таму, 

што некаторыя студэнты iшлi сюды з неда

верам: мауляу, што кандыдат нi скажа - гэ

та проста перадвыбарныя абяцаннi, якiя 
наурад цi ажыццявяцца. Агульныя словы у 

абодвух праграмах былi . Але на многiя пы
таннi мы атрымалi задавальняючыя адказы. 

Вельмi хочацца спадзявацца, што яны будуць 
выкананы, асаблiва тыя, што датычаць нашай 
дубрав1;,1. ~ 

Падрыхтавала В. БЯ ГУ Н. 

Электрон~ыя 
.. 

гульн1 

НЕ~ЯЛIЧКАЕ памяш
канне, у. iм чалавек два
наццаць, але усе сталы, на 
якiх свецяцца зялёныя эк
раны эвм, заняты. у са
мым разгары заняткi па 
курсу « Вылiчальныя ма
шыны i праграмiраванне» 
у другакурснiкау мехма
та. Тэма - знаходжанне 

iнтэграла. 
Некаторыя rатовы ся 

дзець каля дысплеяу да 
вечара. Iм падабаецца 
праводзiць анкетаванне, 
складаць праграмы бiя

рытмау. Хочацца паспра
баваць i задачы, i вершы, 
i малюнкi. Што гэта -
захапленне? 

- Гэта - як размова 
з разумным чалавекам, 

з якiм заусёды цiкава,-

rаворыць выкладчыца Н. Т. 
Дземiдовiч.- Са з'яулен
нем дысплейных класау 

у студэнтау стала больш 
цiкавасцi да прадмета, бо 
цяпер у ix ёсць практыка. 
Нам не хапае iмпартных 
персанальных ЭВМ. Тыя 
айчынныя, на якiх пра
цуюць студэнты, нена

дзейныя, часта псуюцца, 

ды адрамантаваць 1х 

не так проста. 

Але паглядзiце на 
здымкi . Цiкавасць ёсць, 
нават i да не вельмi на

дзейных дысплеяу. Зна
чыць, павiнен быць i доб
ры вынiкl 

А. КУЗНЯЦОВА, 
сту'дэнтка факультэта 

журналiстыкi . · 
Фотакалаж С. ГРЫ ЦА. 



Хвалi 
скрь1юць 

усё? 
ЛЕТНЮЮ практыку мы, 

студэнты геафака , пра

ходз1Л1 у Валожынскiм 
раёне на геастанцыi «За
ходняя Бярэзiна» . На
бывалi практычныя веды 
па гiдралогii, геамарфа
логi i, ландшафтазнау
ству. Зразумела, пасля 

· заняткау заставалася ня
_мала вольнага часу. Мы 

вырашылi яго прысвя

цiць карыснай справе -
ахове прыроды. Тым 

больш, што сярод нас бы
ло шмат членау дружыны 

ахо_!!ы прыроды, што ужо 

год дзейнiчае на факуль

тэце. 

Са свайго невялiкё!га 
вопы~у м_ы nacneлi , зрабiць 
сумны вывад-сёння яшчэ 

шмат людзей, чые адно

сiны да прыроды без пе- . 
рабольшання можна на
зваць жорсткiмi i карыс
лiвымi. Не быу у гэтым 
сэнсе выключэннем i 
Валожынскi Rаён. Тут мы 
затрымлiвалi • аутаамата
рау, што прама на бера
зе Бярэзiны мылi машы
ны, забруджваючы ваду. 
Дарослым людзям даво
дзiлася тлумачыць эле
ментарныя рэчы ... 
Неаднойчы сустрака-

лiся i з браканьерамi. Усе 
знойдзеныя сецi мы кан
фiскоувалi i прыносiлi 
на базу. Нярэдка, як гэта 
нi парадаксальна, гэтыя 
«здабыткi» без усяля
кага сораму нас прас1л~ 

аддаць iм работнiкi ба
зы, а часам нават i нашы 
выкладчыкi . Некаторыя з 

ix абуралiся: «Якое вы 
, маеце права забiраць у вя

скоуцау сецi?» Дацэнт 
В. Р. Сiнякова нават зага
дала, каб мы нiкога не 
затрымлiвалi, а проста 

гаварылi парушальнiкам, 
каб яны больш гэтак не 
рабiлi. 
Але ж гэта наiуна! Мы 

lia практыцы зведалi бра
каньерскi норау i пера
каналiся, што не тое што 

словы, штрафы i агалоскi 

не дапамагаюць ix «пе

равыхаванню». 

Непадалёк ад нашай 
станцыi знаходзiлася фер
ма калгаса «Перамога». 

Дык вось аднойчы каля 
1:1евялiчкага хлеучыка у 
скрынях мы знайшлi здох

лых кабанчыкау. Па словах 
мясцовых жыхароу, ix 
звычайна скiдваюць у ра
ку. Сапрауды, чаго доу
га думаць? Р.ака ж,- вунь 
яна, у трыццацi метрах ад 

хлеучыка. Кiдай,- хвалi 
схаваюць усё. 

Ад невялiкага жывё
лагадоучага комл,ексу та
го ж калгаса жыжка сця

кае у забалочаную нiз i 
ну для адстойвання. Але, 

гэта бачна i неспецыя
riiсту , прама з нiзiны iдзе 
канава, па якой, асабл i ва 

у дажджлiвыя днi, атру- . 
чаныя сцёк i трапляюць у 
раку . Калi мы паведамiлi 
аб гэтым нашаму выклад
чыку, прафесару Вiктару 

Нiкiфаравiчу Кiсялёву, ён 
сказау: «Няхай ферма скi

двае у раку што хоча. А 

нам галоунае - не сва
рыцца са старшынёй, бо 

наша база знаходзiцца на 
яго тэрыторыi». 1 гэтыя 

·словы мы пачулi ад чала

века, якi усур'ёз займа
ецца у сваёй навуковай 
дзейнасцi пытаннямi ахо

вы прыроды! 

Сумныя уражаннi за
сталiся ад гэтай практы
кi. Дзеяннi нашай дружы

ны у большасцi мясцовых 
жыхароу i некаторых вы
кладчыкау не знаходзiлi 

падтрымкi, наадварот, 
выклiкалi недавер, неза
даволенасць. Быццам мы 

рабiлi нешта супрацьпрау
нае. 

На словах мы усе разу
меем, што настау час 
сур 'ёзна ахоуваць пры
роду. Але- на справе мала 
хто з нас здольны дзеян

нем абаранiць яе. Але ж 
без канкрэтных спрау у . 
абарону кожнага кутка 
прырода так i застанецца 

б~здапаможнай i сiратлi
вай. 1 нiхто потым не змо
жа вярнуць ёй былое ба
гацце i прыгажосць . 

Ю. ЖАР КО, 
камандзiр дружыны 

аховы прыроды 

геаграфiчнаrа 

факультэта. 

• 
НА ЗДЫМКАХ: сiва- , , 

rрак; лясны велiкан; ву- . 
шастая сава; казуля. 

Фота М. Ч Э РКАСА . 

\ 

\ 

ЩУКАЙЦЕ 
КРАЙНЯГА 
.... . 

Што можа бьщь больш 
жахлiвым, чым гiбель людзей 
у м iрны час? 

... 20 красавiка 1988 года 
у пакоi адмiнiстрацыйнага 

будынку .па завулку Аутадо
раускаму быу знойдзены 
труп работнiцы гэтай уста
новы Р. 1. Мажэйка з адзна

камi гвал·тоунай смерцi. Пра

ведзенымi аператыуна-след

чымi мерапрыемствамi уста

ноу лена, што забойства 
здзейснiу яе муж А. С. 
Мажэйка, якi потым скончыу 

жьщцi самагубствам. 
Доуга шукаць сапрауднага 

вiноунiка не давялося. Матэ
рыяламi следства устаноуле

на, што Мажэйка сiс~эматыч

на п ' янствавау, учыняу свар
к i з жонкай. 

Толькi за мiнулы год у 
Маскоускiм раёне работн i к i 

мiлiцыi зрабiлi больш за 
тысячу выездау для разбору 

сямейна-бытавых канфлiк
тау. Складзена 250 актау, · 
180 пратаколау за дробнае 
хулiганства, па якiх вiнаватыя 

прьщягнуты да адказнасцi. 

Каля 200 сямейных канфл i к
тау вырашаны вусным разбо
рам . 

У думайцеся у гэтыя лiчбы: 
за iмi праца дзесяткау су
працоунiкау мiлiцыi, якiя 

павiнны займацца папярэдж

ваннем i раскрыццём зла
чынствау. Дзе гарантыя та

го, што у час выезду на ся

мейны скандал дзяжурнай ау
тамашыны не адбудзецца 
цяжкае злачынств-а у iншым 

месцы? 

Пакуль з правапарушэння

мi у быце змагаецца адна мi
лiць1я. На жаль, на прадпры
емствах, ва установах неда
статкова эфектыуна рэагуюць 

на паведамленнi мiлiцыi. Ды 
i суседзi па лесвiчнай пля

цоуцы хiба не ведаюць, калi 
у суседняй кватэры сварка? 

Спрэчны экзамен 

-Чаму работнiкау мiлiцыi 
робяць вiнаватымi амаль , у 
кожнай негатыунай сацыяль
най з ' яве? Муж пасварыуся з 

жонкай - куды ж мiлiцыя 
глядзiць? У грамадскiм тран
спарце хулiганяць падлет

кi - дзе ж мiлiцыя? Чаму 

пачала зн i каць старая небла
гая традыцыя - агульнымi 
намаганнямi . змагацца з 

хул i ганам i, сiлай грамадскага 
уздзеяння вырашаць на мес

цы узнiкшыя канфлiкты? Ма
лую бяду, не чакаючы, паку ль 

яна ператворыцца у сiлу, што 

знiшчае жыццё, можна разве

сцi рукамi грамадскасщi. 

СТ АР АДА:9Н I сту дэнцк i 
анекдот сцвярджае, што 

для студэнтау_ нечаканых 

экзаменау не iснуе. Вар
та толькi папярэдзiць ха

ця б за ноч да пачатку 
icnы'ry, i патэнцыяльны 
~тудэнт вывучыць нават 

tiтайскую мову. 1 усё ж 
-экзамен па марксiзму
лен1н1зму звалiуся на сё

летнiх пяцiкурснiкау, як 

снег на галаву. Хто 6 мог 
падумаць, што давядзец

ца зноу вяртацца да прой
дзеных раней курсау г iс

торыi КПСС i палiтэкано
мii, ф i ласофi i i навуковага 
камунiзму? Зрэшты, i часу 
на роздум было крыху 
больш, чым у тым жа 
анекдоце. 

Студэнты геафака вы
ходзiл i з аудыторыi зада

воленыя : экзамен здадзе

ны . Прауда, асабл i вай ра
дас'цi перамогi не адчу
~валася. Ала Хурс: «Шчыра 
кажучы, ахвоты здаваць 

экзамен у мяне не было. 
Вось i паутарыла т.олькi 
тое, што калiсьцi выву

чыла на малодшых курсах, 

абмежавалася канстата
цыяй . падручнiка. Пера
вярнуць матэрыялы друку 

па чатырох прадметах за 

адведзены тэрмiн немаг

чыма. Ды i не усе публi
кацыi у перыёдыцы 
iсцiна у апошняй iнстан
цыi. Пры сённяшнiм плю
ралiзме думак выпраца-
ваць адзiна прав i льны 

пункт гледжання немаг

чыма . Нават самiм гра

мадазнауцам, палiтэкано

мам i фiлосафам цяжка, 
не тое , што нам. Вось 

калi 6 вучэбны дапамож- . 
нiк быу адмысловы , пры
намсi, ведалi 6, чаго ад 
нас патрабуюць . 1 наогул, 
навошта гэты экзамен? 
Па сутнасцi ён фармаль
ны». 

3 меркаваннем Алы 
згодны амаль усе яе 

аднакурснiкi. А вось вы

кладчыкi выказвалi свой 

пункт гледжання не так 

адназначна. 

Пётр Сяргеевiч Ляме
шчанка, старшыня экзаме

нацыйнай кaмicii, дацэнт 

кафедры палiтэканомii: 

«Экзамен па грамад
ск i х навуках патрэбны. 
Кожны студэнт павiнен 
мець не павярхоунае уяу

ленне аб грамадска-палi
тычных працэсах,. а свой 

погляд, сваю паз iцыю. 

Што ж датычыць пад
ручн i ка, то я супраць 
падрыхтоукi трлькi па iм. 
Падручн iк , разлiчаны на 
студэнта нiжэй с ярэд
нiх здольнасцей». 
Уладзiмiр lльiч Макс i н, 

дацэнт кафедры пал i тэка

номi i прыродазнаучых 
факультэтау: «Падтрым- · 

лiваю пункт гледжання 
студэнтау. Нельга, не па

трэбна цяпер уводзiць эк
замен па маркс iзму-ле

н i нiзму. Спа~атку неаб-

ходна нам, грамадазнау

цам, палiтэканомам i фi
л ос а фа м , канчаткова 

разабрацца ва yc ix паз i 
тыуных i негатыуных з ' я

вах, што мелi месца у на
шым грамадстве, каб не 
рабiць новую пераацэн
ку каштоунасцей праз 

некалькi год». 

Розныя думкi , розныя 
меркаванн i, а экзамен 

iдзе. Як канчаткова выра- . 
шыцца пытанне з яго 

правядзеннем? Пача-

каем звестак з Дзяржау

нага камiтэта па народна·й 

адукацыi. 

Д. MAЛIHOfCK I . 

В. АУСЯННIКАУ, 
намеснiк начал ьнiка 
Маскоускага РАУС 

г . Мiнска; 
С. КУНЩКI , 

старшы !нструктар nалiт
аддзела УУ,С Мiнгар

выканкома. 
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. . Родная мова· ·. 

ШТО ЗРОБIШ, калi страцiлi беларусы родную мов{ 
Аднаго задавальняе хоць на паперы быць беларускамоу
ным . Другi шукае апрауданне у тым, што «па-чалавечы» 

яна нiколi не жыла: i пры панах - «мужьщкая», i цяпер -
«вясковая». Трэцi ... Адмауляецца ад пераканання, што мо
ва народу не патрэбна. Ен iмкнецца да кожна~ магчы
масцi бачыць яе не стужкай, скамечанай гарадской гавор
кай былога вяскоуца, не сарамлiваj;\ крынiчкай трапных 
в~,,1разау у брудным моры гiамылак, а гуч_най, багатай, 

прыгожай. 

«Навошта географу мо_ва?» - не разумее аутар аднаго з• 
лiстоу у рэдакцыю «Беларускага унiверсiтэта» . Што ж, 
мне пашчасцiла знайсцi зацiкауленых людзей i на ты~: 
жа геафаку. 

Пачынаючы з мiнулага года, на першым курсе тут 

(як, дарэчы , i на i ншых факультэтах) вывучаюць родную 
мову . На другiм цяперашн i я першакруснiкi будуць авалод
ваць беларускай лiтаратурай, на . трэцiм - слухаць лек
цыi па rearpaфii БССР на беларускай мове. 

- Амаль усе мы паедзем працаваць у вясковыя шко-' 
лы, а гэта значыць, будзем выкладаць геаграфiю на 
беларускай мове. Вымауленне, выказваннi, тэрмiналогiя ... 
А дзе вучьщца? - адказала lна Альшэуская пытаннем 
на пытанне «Цi патрэбна вывучаць беларускую мову?» 

- Лiчу, што веданне роднай мовы спатрэбiцца нам у 
жыццi. На крайнi выпадак, не пашкодзiць,- як дапау
ненне прагучалi словы Алены Носавай. 

Два меркаваннi. Голас групы. Магчыма, усяго курса . 
.. . У той дзень заняткi па беларускай мове стаялi пер

шай парай . 1 хоць пачыналiся я~:~ы рана, аудыторыя хут
ка напаунялася . 

• - 1 у вас няма тых, хто прагульвае? маё здзiу-
ленне знiкла, як толькi прагучау званок i пачалiся занят
кi. Было падарожжа па краiне (студэнты ж - геогра
фы), у час якога усе размаулялi па-беларуску . . 1 ,::'яне 
узяла зайздрасць. Я зразумела тых, хто не лянуецца уста

ваць рана, каб паспець на заняткi, хто не прыносiць ix у 

ахвяру сваiм асабiстым справам.-

- Так, у нас цiкава,- гаворыць Валянцiна Пiлiпауна 

Трайкоуская, кандыдат фiJiалагiчных навук, выкл~дчьща 
беларускай, мовы на геафаку.- lмкнёмся разнастаiць 
заняткi. Будучыя географы павiнны ведаць перш-наперш 

краiну, а - не вывучаць аднастайнае, надакучлiвае аканне , 
яканне. 3 гэтай мэтай мы i абмяркоуваем тэмы горада, 
вобласцi, рэспублiкi, ix клiмату, прыроды, выкапняу, 
rеаграфiчнага становiшча. Гэта пашырае кругагляд, робiць 
географау мовазнауцамi, сапрауды адукаванымi людзьмi . 
А як уразiлi дзяучат i хлопцау запiсы дыялектау нашай 

Беларусi. Часам столькi незвычайнага i смешнага было у 
rаворках - для адных, роднага, зразумелага - для дpy

rix. А размовы аб разнастайнасцi тлумачэнняу з ' яу 
прыроды? Нават звычайныя дождж i сонца вызначалiся 
вельмi ж неаднолькавымi характарыстыкамi: «сiрочыя 

слёз~I)> , «грыбны дождж>), «божы» i «цыганскi». 

- Навучэнцы нашы,- працягвае Валянцiна Пiлiпауна,
з розным веданнем беларускай мовы , з розным 
вымауленнем. Але лiчу, што дзялiць ix на групы вывучэн
ня немэтазгодна. У гурце слабейшы вучыцца у мацней
шага у працэсе зносiн, жывой размовы. Галоунае -
iмкненне, ахвота. А гэтага iм не займаць. , 

- Таму што першы курс? Яшчэ не абцерлiся, не пры
звычаiлiся ... 

- Магчыма, i так. Нават, дакладна так. На курсе трэ
цiм яны б ужо не цягнулiся да заняткау, ·а цяпер .. . Усё 
новае - цiкава. 

1 усё ж да пятага курса многае забудзецца, калi няма 
практыкi. Падмогай у гэтай справе мог бы стаць факуль
татыу для паутарэння, замацавання, ведау перад жыццёвым 

стартам . Хто хоча, каму патрэбна,- наведва~, самападрых
тоувайся. 

- Слушная прапанова. Гэта было б вельмi дарэчы. 
А то неяк не па сабе робiцца, калi прысутнiчаеш на ,«ад
крытым» уроку у вясковай школе i чуеш дылетанцкiя 
спробы выказацца на беларускай мове. 
Але калi б самi выкладчыкi чыталi курсы лекцый на 

беларускай мове, факультатыу быу бы непатрэбны. 
Дарэчы, 1. П. Галай, даµэнт, кандыдат геаграфiчных навук, 
аутар «Геаграфiчнага · слоунiка для школьнiкау», запэу

нiвае, што, калi толькi дазволяць, ён пераклау бы з рускай 
мовы на беларускую усе неабх~дныя падручнiкi. Ды гэ
та - перспектыва. 

... А заняткi працягваюцца. Гучыць голас выкладчыка. 
Спачатку нясмелы, а потым, набiраючы моц,- студэн
та. Пачалася размова на геаграфiчную тэму. Так што па
няцц i «rеафак» i «беларуская мова», аказваецца, звяза
ны памiж сабой, неабходны адзiн ад_наму. Як хочацца 
верыць, што гэта не толькi данiна часу. 

Л.' ПРАУЛОЦКАЯ, 
студэнтка факультэта 

журналiстыкi. 

БEA4PVCKI 
gн1ВЕРС1Т.3Т 

Спова, 

як песня, 

на 
БЫВАЕ так, што ява 

аказваецца ярчэйшай за 

спадзяваннi. Шкада, не ча

ста такое здараецца_. А 

~не пашчасцiла прысут
нiчаць на тэатралiзаваным 

прадстауленнi «Летуцен-
. нiка», якое адбывалася , . 
у мiнулую пятнiцу у Па
лацы культуры Белсау

профа. Раней чула, што 

iснуе на фiлалагiчным 
факультэце тэатральная 

студыя. Збiралася уваж
лiва прагледзець прагра
му, адабраць лепшае, 
дадаць некалькi эпiтэтау 

i узнёслых фраз i прапа
наваць чытачам. 

Вы ужо даруйце, ша
ноуныя летуценнiкi, за 

кол~шнiя мае меркаван

нi. Зараз я думаю iнакш. 

1 баюся, што словы ака
жуцца толькi крохкай аба
лонкай той сапрауднай 

асалоды, якую зведала, 

пабачыушы урыукi з ку
палаускiх «Прымакоу» i 
«Паулiнкi». Мова ваша -
заслухацца. Такая па праву 
заслугоувае эпiтэта «мiла

гучная». Жывая мова. 

А на маленькай сцэне -
простыя дэкарацыi, самат

каныя дываны ды абру
сы, глiняны посуд. Му
сiць, i усё . Касцюмы? 

Не сказаць, каб дужа 
м'удрагелiстыя, але з 
rустам падабраныя. Па
бачыла я вас на сцэне. 
3 якiм iмпэтам iграеце! 
Як проста i хораша усё 
атрымлiваецца, з якой 
душой спяваеце тан

цуеце! Якiя паважлiвыя 

адносiны да кожнага вы

мауленага слова! 
' 3 «Прымакамi» i «Пау

лiнкай», а таксама з iншы

мi тэатралiзаванымi прад
стауленнямi дзе толькi 
нi выступалi «Летуценнi
кi»: у школах i калrасах, 
Доме настаун1ка, Доме 

лiтаратара. Есць асаблiва 
памятнь1я сустрэчы з гле

дачамi. Летась адзначала

ся 80-годдзе выхаду у свет 
«Жалейкi», выступалi сту

дэнты у Купалаускiм му
зеi. А аднойчы малодшая 

група «Летуценнiка» па
бывала на Любаншчыне, 
у калгасе iмя БВА, мяс
цiнах, дзе , калiсьцi nicay 
Купала паэму «Над ракой 
Арэсай». Паказвалi паэ

тычную кампазiцыю. Дык 

бабулi у зале .плакалi, 
а пасля прыходзiлi i ка

залi: «Яно ж так i было, 
дзяучаткi, мы усё гэта 

памятаем». 

Шмат людзей прайшло 
праз «Летуценнiк». Раз ' е
халiся яны па Беларусi 
пасля заканчэння фiлфа

ка, арганiзавалi у сваiх 
школах гурткi выразнага 

чытання i тэатральныя сту
дыi. 1 так увесь час -
адны ад' язджаюць, дру
гiя прыходзяць. Толькi 

вуснах 

кiраун1к студыi не пакiдае 
яе, жыве з «Летуценнi

кам» поруч, уносiць у яго 

л iрычны струмень. Гэта 
Маргарыта Барысауна 
Яфiмава, дацэнт кафедры 

беларускай лiтаратуры. 
У дзельнiкi «Летуценнiка» 

з цёплынёй i павагай ад
носяцца да яе, называюць 

«наш ай натхняльнiцай». 
У гэтых словах пераболь
шання няма. 1 калi М. Б. 
Яфiмава рэжысёр, 
то памочнiкам сваiм назы
вае яна студэнта Валодзю 

Кул i ковiча. Няма, напрык" 
лад, касцюмау, Валод.зя 

абавязкова знойдзе . ix. 
Адкуль i як - невядома. 
А як 1 музь1ка! Усе у 
студы i лiчаць: нарадзiу

ся з гармонiкам. 
«Летуце·ннiк» 

дауно. Пачынаус_я 

iснуе 

з гурт-

ка выразнага чытання. 

Вырас у тэатральную сту

дыю. 1 сваю галоуную за
дачу бачаць студэнты у 
ТЫJ,IЛ, каб не проста самiм 
карыстацца духоунымi 
скарбамi беларускага 
народа, а умець аддаваць 

ix людзям. 1 1 найдар~
жэйшы скарб мова . 
Летуценн i кi умеюць бела
рускае слова вымавiць 
так, каб it,л заслухалiся, 

каб яго пасля паутары
лi. Дзякуй iм за гэта! 

Паназiрайце за «Лету

ценнiкам» - вы адчуеце 

тонкую беларускую iн
тэлiгентнасць яго удзель

нiкау. Мусiць, гэта абумо
в iла атмасферу студыi: 
па-сапрауднаму творчую, 

дзе робяцца адкрыццi, 
дзе iснуе пошук. 

Ад душы хацелася 6, 
каб не згубiу нiколi «Ле
туцен н iк» н 9збiраныя 
скарбы, каб дбайна захоу
вау ix, перадаючь1 з рук 

у рукi. 

Л. НАВЩКМI, 
студэнтка 

I 
факу~ьтэт~ 

журналtстыю. 

НА ЗДЫМКАХ: у час высту

плення «Летуценнiка» . 

Фота С. ГРЫ ЦА. 
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